
Astudio yn y Gymraeg

Gweithio
gyda'r Gymraeg
Beth yw eich swydd ddelfrydol?
Fyddai sgiliau iaith Gymraeg yn help
i gael y swydd? Mae mwy a mwy o 
gyflogwyr yn gofyn am sgiliau cyfathrebu 
Cymraeg, yn enwedig mewn rolau 
gwasanaethu cwsmeriaid yng Nghymru.

Rhowch gynnig ar eich Cymraeg.
Beth bynnag yw eich lefel, gall eich coleg
ddod o hyd i rywbeth i chi. 

   Os oes gennych eisoes rhywfaint o Gymraeg, peidiwch â’i golli!
   Peidiwch â gadael eich gwaith caled fynd yn wastraff.

   Cofiwch ymarfer eich Cymraeg i barhau eich sgil.  

   Meddyliwch am y manteision o gymryd eich sgiliau i lefel uwch.

   Defnyddiwch eich Cymraeg! Efallai y byddwch yn falch
   wnaethoch chi pan fyddwch yn mynd yn hŷn.

   Cofiwch, ei fod yn gwella’ch cyflogadwyedd.

Beth nesaf?

o'r boblogaeth
yn siarad
Cymraeg 

20%

Technoleg
Mae Gmail, Microsoft 
O�ce, Facebook, Twitter 
a nifer cynyddol o aps ar 
gael yn Gymraeg.

o'r 
boblogaeth 
â rhywfaint o 
wybodaeth 
o'r Gymraeg

o'r 
boblogaeth 
yn deall 
Cymraeg

50% 27% 

Mae
200,000

o bobl 
ychwanegol o 
gwmpas y byd 

yn siarad 
Cymraeg.

Cymru

Mae siaradwyr Cymraeg
yn dod o ystod eang o 
gefndiroedd crefyddol, 
ethnig a diwylliannol.Cael hwyl yn y Gymraeg

Mae’r Gymraeg yn cael ei siarad mewn llawer o 
weithgareddau a digwyddiadau sy'n cael eu rhedeg gan 
eich coleg neu gan bartneriaid megis yr Urdd a'r Mentrau 
Iaith. Edrychwch ar ba ddigwyddiadau sy’n eich galluogi i 
gael hwyl yn y Gymraeg.

Gallwch barhau i wella eich sgiliau 
cyfathrebu yn y Gymraeg yn y coleg. 
Gallwch astudio rhai cyrsiau yn Gymraeg 
neu drwy gyfuniad o'r Gymraeg / 
Saesneg ar bob lefel o ddysgu. Mae 
ysgoloriaethau ar gael trwy'r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol os ydych am 
barhau ar lefel prifysgol.

Cysylltwch!
Sganiwch y côd QR a 
dechreuwch y sgwrs
gyda’ch coleg chi!

          Os siaradwch â 
dyn mewn iaith 
mae’n ei ddeall, â i’w 
ben. Os siaradwch ag 
ef yn ei iaith ei hun, â 
i’w galon 

Nelson Mandela

Siarad mwy
nag un iaith?

Mae

65%
o boblogaeth
y byd yn (o leiaf) 

ddwyieithog. 

Cymraeg
Tamil 

Cwrdeg

Amhareg 

Romansh

Affricaneg

Catalaneg

Galician

Basgeg

Gwyddeleg

Maori


